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O SEGREDO DA FELICIDADE!
Contaram-me a estória do 

seguinte jeito: um dia, um 
professor, querendo explicar 
aos alunos o segredo da feli-
cidade, resolveu submetê-los 
a um curioso teste. 

Forneceu um balão a to-
dos os estudantes. Pediu a 
cada um deles que enchesse 
o seu, que o atasse e que lhe 
pusesse o nome. De seguida, 
o balão deveria ser atirado 
para o meio de um grande 
corredor.

O professor misturou de-
pois os balões todos, os mui-
tos balões. E concedeu aos 
alunos cinco minutos para 
que cada um deles encon-
trasse o seu próprio balão.

Os balões começaram a 
andar pelo ar, uma confusão 
tremenda, todos à procura, 
mas ninguém a obter resul-
tado satisfatório. Nem um 
único aluno, no prazo pre-
visto, conseguiu encontrar o 
seu próprio balão.

Então o professor parou 
o jogo e lançou uma nova 
estratégia. Cada aluno de-
veria pegar no balão que se 
lhe apresentasse diante, teria 
que ler o nome nele inscrito 
e entregá-lo ao dono.

Pois bem, em cinco minu-
tos, todos os alunos tinham, 
de novo, o seu balão entre 
mãos.

Foi então que o profes-
sor concluiu: os balões são 
como a felicidade. Quan-
do cada um procura apenas 
a sua, egoisticamente, sem 

pensar nos outros, centrado 
apenas no seu mundo, bus-
cando apenas as suas coisas, 
ignorando a presença dos 
demais,  desperdiça tem-
po e energia, labora infru-
tiferamente; pelo contrário, 
quando cada um procura a 
felicidade dos outros, pensa 
nos outros, empenha-se em 
colaborar e ajudar os ou-
tros, esforça-se por amar os 
outros, atinge dois objetivos 
em simultâneo: faz os outros 
felizes e acaba por encontrar 
a sua própria felicidade, faz 
chegar “o balão” aos outros, 
recebendo também o seu.

Não será difícil aplicar-
-se a história à relação do 
pessoal lá de casa, casal, fi-
lhos com pais e vice-versa, 
avós com netos e o contrá-
rio, irmãos entre si, outros 
parentescos. Também não 
será difícil aplicar a estória 
no ambiente de trabalho, ou 
de desporto, ou associativo, 
ou político, ou académico… 
Será imprescindível que a 
estória se aplique se a ins-
piração é cristã, se da Igreja 
se trata, se de batizados es-
tamos a falar.

Num mundo cada vez 
mais egoísta e, consequen-
temente, mais triste, mais 
solitário, mais deprimido, 
mais agreste, mais violen-
to, somos todos chamados à 
procura “do balão” do outro, 
da felicidade do outro, na 
certeza que a moeda trará, 
no anverso, a nossa própria 
felicidade.

Renovo o pedido de nos 
centrarmos no lema pastoral 
da nossa arquidiocese para o 
presente ano 2021-2022. O 
cenário é o da parábola do 
bom samaritano. Os olha-
res devem contemplar quem 
jaz prostrado. Não vale agir 
como o sacerdote e o levita, 
ou como qualquer outro dis-
traído. Há que vergar a mola, 
levantar quem está pros-
trado, partilhar transporte, 
garantir assistência, colocar 
óleo e vinho sobre as feridas. 
Há que prodigalizar gestos 
concretos de benemerência e 
ressurreição.

Tentemos ainda a felici-
dade – o mês de novembro 
para aí nos convoca – dos 
que já partiram. Busquemos 
a felicidade deles rezando, 
oferecendo por eles as nos-
sas eucaristias, ou os nossos 
gestos de solidariedade e 
amor, ou as nossas dores, ou 
os nossos sacrifícios. Se con-
seguirmos que eles agarrem 
o “balão da felicidade”, eles 
farão com que nós colhamos 
também o nosso, pois – te-
nho a certeza - intercederão 
por nós junto de Deus.

Voltemos ao corredor da 
vida. Procuremos o “balão da 
felicidade dos outros”. Se-
jamos a razão da felicidade 
deles. Ganharemos também 
nós sol e luz para os nossos 
dias. E o nosso balão será 
bem colorido!

Cón. José Paulo leite de abreu

Presidente da Confraria  
de nossa senhora do sameiro 
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JUBILEUS DE CASAMENTO
setembro

BODAS DE PRATA
 → Pascoal da Silva Pereira  

e Filomena Isabel Leite Peixoto, Lousada
 → José Pedro Brites Cou 

e Conceição da Silva Pereira, Fradelos (Braga)
 → Emanuel Ferreira Rafael  

e Gracinda Dias Ferreira Rafael, Alemanha
 → Domingos Martins Fernandes  

e Rita Pinto de Barros, Cabreiros (Braga)
 → Paulo José Pereira Barbosa e Maria Goreti Martins da Silva,  

S. Cosme do Vale (Vila Nova de Famalicão)
 → Vítor Augusto Moreira Simões Paula e Maria da Graça  

Azevedo Cardoso, Requião (Vila Nova de Famalicão)
 → José Manuel Macedo Faria Magro  

e Teresa Isabel Fernandes da Silva Macedo, Oleiros (Vila Verde)
 → Eugénio José Martins Pinto e Sandra Maria de Freitas  

Peixoto Pinto, Parada de Tibães (Braga)

BODAS DE OURO
 → João Rodrigues da Costa de Távora e Maria Helena da Ro-
cha Barbosa de Távora, Vitorino das Donas (Ponte de Lima)

 → Manuel Afonso Gonçalves Pereira  
e Maria de Jesus Ângelo Pereira, Viseu

 → Manuel Ferreira Alves e Maria de Lurdes Pinho Couto  
Alves, Vale – São Martinho (Vila Nova de Famalicão)

 → Armando Silva Peneda e Maria Cândida Silva Ferreira,  
Milheirós (Maia)

CASAMENTOS NO  
SANTUÁRIO DO SAMEIRO

setembro

Dia 03
Rui Manuel Martins Forte e Carina Matos Santo

Dia 04
Ricardo Alexandre Carneiro Araújo e Sara Cristina Soares da 

Silva Araújo
Dia 05

Edgar Cardoso de Sousa e Giannina Carriero
Dia 11

Octávio Augusto Neiva Camelo e Sara Isabel Leite de Oliveira
Dia 12

Filipe Gonçalves Fernandes e Márcia Raquel Barrias do Val
Dia 18

Bruno Miguel Martins Alves e Dulce Maria Matos Martins da 
Silva

Filipe Miguel Abreu Oliveira e Sofia da Conceição Oliveira da 
Cunha
Dia 19

Adão Eliano Costa Azevedo e Liliana Sofia Rodrigues Pereira
Dia 25

Ricardo Guilherme Moreira Antunes e Liliana Andreia da Silva 
Gomes

João Manuel Costa Silva e Ana Rita Fernandes de Sousa
Márcio Daniel Oliveira Mendes e Marta Agostinha Vieira Gomes

BAPTISMOS
setembro

Dia 05
Mariana Barroso Pedreira, filha de Tiago João Gonçalves Pe-

dreira e de Daniela Sofia Marques Barroso.
Dia 12

Diogo da Silva Bastos Conde, filho de Luís Miguel da Silva 
Conde e de Joana Isabel da Silva Bastos.
Dia 19

Lourenço Silva Duarte, filho de Rui Guilherme da Mota Duar-
te e de Patrícia Susana Ribeiro da Silva.

Afonso da Silva Ferreira, filho de André Torres Ferreira e de 
Eva Sofia Fernandes da Silva.

Beatriz Pereira Azevedo, filha de Adão Eliano Costa Azevedo 
e de Liliana Sofia Rodrigues Pereira.
Dia 26

Pedro Brandão Ribeiro, filho de Augusto Adolfo Pereira Ribei-
ro e de Zélia Cristiana da Rocha Brandão.
Dia 29

Maria João de Castro Fayard, filha de Boris Georges Jacky 
Fayard e de Estefânia Susana Freitas de Castro.
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Neste mês de No-
vembro, último do 
Ano litúrgico, a Igreja 
convida-nos a rezar, 
com mais intensidade, 
pelas almas do purga-
tório e pelos moribun-
dos, especialmente por 
aqueles que se encon-
trem em pecado grave 
e, portanto, em perigo 
de perder a bem-aven-
turança do céu. 

A são José foi conce-
dida a graça de ter Je-
sus e Maria perto de si 
quando faleceu. É por 
isso que a sua morte 
é também considerada 
um exemplo de mor-
te cristã. Não é o mais 
belo presente e a maior 
graça, ter Jesus e Maria 
connosco no momento 
mais importante e de-
cisivo da nossa vida, 
naquelas horas e momentos 
em que toda a nossa eter-
nidade é decidida? São José 
recebeu esta graça de uma 
forma especial. Por conse-
guinte, pode também obter 
esta graça para nós, sendo o 
“Padroeiro dos moribundos”, 
como rezamos na ladainha de 
São José.

Há uns anos atrás, li a se-
guinte história numa revista 
católica: 

“Numa noite, houve al-
guém que foi bater à porta da 
casa paroquial. Um homem 
idoso, com barba, chamou o 
pároco para sair e dar assis-
tência a um moribundo. De 
imediato, o sacerdote foi à 
igreja paroquial para ir bus-
car o Santíssimo Sacramento 
(Viático no caminho derra-
deiro da nossa vida). O Páro-
co ficou impressionado com 
o conhecimento impecável 
das respostas daquele velhi-
nho, que naquela altura ainda 
eram em latim. Depois, avan-
çaram por um caminho pe-
dregoso e íngreme, enquanto 

o velhinho ia à frente a ilumi-
nar com a sua lanterna. Final-
mente pararam perante uma 
casa abandonada, onde um 
trabalhador agrícola jazia so-
zinho na sua hora de morte. 
Depois do Pároco ter ouvido a 
sua confissão e lhe ter dado a 
comunhão, o moribundo quis 
saber quem o tinha chamado 
para aquele lugar remoto. O 
padre contou-lhe a história  
do velhinho que o tinha ido 
chamar e que ficou à espe-
ra lá fora. Mas, o moribundo 
assegurou-lhe que no seu es-
tado de saúde não poderia ter 
chamado ninguém. Quando 
o padre saiu para perguntar 
ao misterioso companhei-
ro quem o tinha mandado 
chamar, já não o encontrou. 
Apenas a lanterna acesa es-
tava ainda em frente da por-
ta. “Deve ter sido São José”, 
disse o moribundo. Durante 
a sua vida, tinha-Lhe sempre 
pedido a  graça de uma boa 
morte. E eis que, na situação 
desesperada em que se en-
contrava, São José interveio 
(pessoalmente?) na aparência  

de um homem idoso e deixou 
para trás a lanterna como 
“lembrança” da sua fiável aju-
da!... O  Pároco, por sua vez,  
guardou-a com gratidão na 
Igreja da aldeia como “lâm-
pada do Viático de São José.”  

Sirva esta pequena história 
como motivo para todos nós 
seguirmos o exemplo  des-
te trabalhador simples e de 
implorar não somente uma 
boa hora da morte para nós 
mesmos, mas também  para 
quantos nos são confiados, 
rezando, por exemplo, uma 
oração como esta: “São José, 
que entregastes a Vossa alma 
nos braços de Maria e do Sal-
vador, rogo-Vos, por amor 
desta Vossa Sagrada Famí-
lia, que obtenhais uma boa e 
piedosa hora de morte para 
NN... por quem Vos implora-
mos. Ámen.”  

(Com aprovação eclesiástica)  

P. armín maria

Prior da ordem de santa Cruz - 
sameiro

SANTUÁRIO 
DO SAMEIRO

Horários 
das celebrações

Segunda-feira  
a Sábado (de manhã)  

na Basílica):
10.00h  

 16.30h (precedida  
da recitação do terço)

Missa Vespertina de 
Sábado e as Missas de 
Domingo e Dias Santos 

(na Cripta)

Sábado:
16.00h – Terço
16.30h – Missa

Domingo:
07.30h | 09.30h 
|11.30h | 16.30h

Terço: 16.00h

Confissões:
(Aos Domingos, 

na Capela 
da Reconciliação  

 Cripta)
09.00H – 12.00H
14.30H – 16.30H

Horário 
do Santuário

De Novembro a Março

Segunda-feira  
a Sábado:

Abertura: 08.00h 
Fecho: 18.00h

Domingo:
Abertura: 07.00h 

Fecho: 18.00h

ANO DE SÃO JOSÉ
São José,  Padroeiro dos moribundos
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(continuação da edição anterior)

D. Adoramos o Cristo  
da Cruz e a Cruz de Cristo

7. A Cruz tem uma impor-
tância muito grande na vida 
de cada um de nós. Friedrich 
Schiller até chamou ao Cris-
tianismo «a religião da Cruz». 
Um dia por ano, na Sexta-Fei-
ra Santa, adoramos a Cruz de 
Cristo. Em cada dia da nossa 
vida, somos convidados a ado-
rar o Cristo da Cruz. A Festa 
da Exaltação da Santa Cruz, 
que celebrámos anualmente 
a 14 de Setembro, acaba por 
ser a exaltação do Crucificado, 
d’Aquele que deu a vida por 
nós na Cruz.

A Cruz de Jesus Cristo terá 
sido encontrada a 3 de Maio 
de 326 por Sta. Helena, mãe 
do imperador Constantino, 
durante uma peregrinação a 
Jerusalém. Uma parte dessa 
Cruz encontra-se na Igreja de 
Santa Cruz de Jerusalém, em 
Roma. Daí que no ocidente 
se tenha difundido muito a 
festa que comemora a desco-
berta (em latim «inventio») da 
Santa Cruz a 3 de Maio. E, em 
muitas terras, ainda existem 
festas de Santa Cruz nessa 
data.

Entretanto, no preciso local 
da descoberta, foi construída 
a Basílica do Santo Sepulcro. 
Esta basílica foi dedicada em 
335, com uma parte da Cruz 
em exposição. A 13 de Se-
tembro ocorreu a dedicação 
e a Cruz foi colocada em ex-
posição no dia 14. As pere-
grinações, como sabemos por 
exemplo por Etérea, começa-
ram a atrair multidões de todo 
o lado. Por todo o mundo de-
pressa se espalharam relíquias 
da Cruz e as comunidades 
cristãs gostavam de reprodu-
zir a parte que possuíam do 
santo madeiro: o «santo le-
nho». Esta festa passou a todo 
o oriente e também ao oci-
dente, tendo chegado a Roma 
no século VII. Após o Concílio 
Vaticano II, as festas de 3 de 
Maio e de 14 de Setembro 
foram unificadas numa úni-
ca, precisamente naquela que 
ocorre neste dia. 

E. A Cruz não ficou  
(apenas) em Jerusalém

8. Sabemos, pela história e 
por experiência, que a Cruz 
não está só em Jerusalém e 
em Roma. A Cruz mantém-se 
presente em toda a humani-
dade. A Cruz está por toda a 

parte não apenas 
como monumen-
to nem tão-pouco 
como ornamento. A 
Cruz continua acti-
va em tantas vidas 
crucificadas. A Cruz 
tem não só uma 
actualização sacra-
mental, na Euca-
ristia, mas também 
uma actualização 
histórica e uma ac-
tualização viven-
cial, na existência 
de tantas pessoas. 

Cristo continua a 
dar a vida em tan-
tos que são conde-
nados pela injustiça 
que grassa na terra 
e pela persegui-
ção que persiste no 
mundo. Como es-
quecer a cruz dos que morrem 
à fome, dos que morrem sem 
tecto, dos que morrem sem 
assistência médica? E como 
teimar em ignorar a cruz dos 
que morrem por causa da fé e, 
concretamente, por causa de 
Cristo?

Há cristãos que estão a ser 
mortos só pelo facto de serem 
cristãos. Para nosso pesar — e, 
muitas vezes, com a nossa in-
diferença —, em apenas dois 
dias, 500 mil pessoas (a maio-
ria cristãs) foram obrigadas a 
abandonar Mossul sem pode-
rem levar nada e sem terem 
possibilidade de regressar. 
Muitas casas têm sido marca-
das com a letra «nun», a pri-
meira da palavra «Nazareno», 
o que significa que as alterna-
tivas são: abandonar a fé cris-
tã, fugir ou ser morto!

9. O século XXI tem sido um 
século de mártires. Tantos que 
dão tanto em condições tão 
dificultadas. E tantos que dão 
tão pouco em condições, ape-
sar de tudo, bem menos difí-
ceis. É certo que, neste nosso 
ocidente, as condições para 
o testemunho da fé também 
não são propriamente fáceis. 
Mas, pelo menos, ainda sobra 
alguma liberdade. Estaremos 

dispostos a oferecê-la pelo 
Evangelho?

Não é possível viver sem 
cruz. Mas também não é im-
possível viver feliz com a 
Cruz. Como lembrava Karl 
Rahner, «quem escolhe, es-
colhe a Cruz». Não se pode 
seguir Jesus sem levar a Cruz 
com Jesus. Se procurarmos 
um Cristo sem Cruz, pode-
mos ser surpreendidos com 
uma cruz sem Cristo. E, aí, 
o peso será tremendamente 
maior, totalmente insuportá-
vel. O povo diz — e diz muito 
bem — que a cruz partilha-
da é menos pesada. Quando 
aceitamos partilhar a Cruz 
de Cristo, sentimos que Ele já 
aceitou, primeiro, partilhar a 
nossa cruz. 

Que todos vós, meus queri-
dos irmãos, sintais alívio jun-
to d’Aquele cujo jugo é suave 
e cuja carga é leve (cf. Mt 11, 
30). Não tenhais medo de fa-
zer vossa a Cruz de Jesus, pois 
Ele já fez Sua a vossa cruz. Ele 
é o nosso Cireneu. É Ele que 
carrega a nossa cruz, a nossa 
cruz de cada dia. Não sobre-
carreguemos a cruz dos ou-
tros. E ajudemos a transportar 
a cruz aos outros!

Cón. João antónio teixeira

Não é possível viver sem cruz,  
não é impossível viver feliz com a cruz
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Tal como já vem sendo habitual, no dia 08 de dezembro, dia da Imaculada Conceição e, 
por conseguinte, de festa, no Santuário do Sameiro, será dada admissão a irmão desta con-
fraria, a todos os que assim o desejarem, e que se tenham proposto para tal.

Para se inscrever, deverá proceder como descrito no cartaz. Só as pessoas inscritas 
poderão ser admitidas no dia 8 durante a celebração da eucaristia da manhã, que, tra-
dicionalmente, neste dia de grande jubilo, é celebrada pelo senhor arcebispo de Braga, 
D. Jorge Ortiga.

Para mais informações consulte os links seguintes:
https://santuariodosameiro.pt/confraria-do-sameiro-apresentacao/
https://santuariodosameiro.pt/confraria-do-sameiro-inscricao-de-irmao/ 
ou os Serviços Administrativos do Santuário do Sameiro.

ADMISSÃO DE NOVOS IRMÃOS 
DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

1ª DEZENA
Jesus, que escolheu S. José para ser o noivo da Virgem Maria 

puríssima.
Intenção: Ensina-nos, São José, o humilde serviço que imitaste e 

praticaste em Maria, a tua noiva, e o silêncio confiante, mesmo quan-
do não compreendemos as intenções e planos de DEUS para nós.

2ª DEZENA
Jesus, que amava São José como um pai adoptivo.
Intenção: Ensina-nos a ouvir com reverência quando DEUS nos 

fala do tabernáculo ou do coração, bem como a amar os nossos se-
melhantes com bondade e vigilância, a fim de lhes dar o teu exemplo. 

3ª DEZENA
Jesus, que foi obediente a São José.
Intenção: Ensina-nos, São José, a submeter-nos obedientemen-

te à vontade de DEUS, que os anjos sempre trouxeram até vós, e 
a contentarmo-nos no lugar onde somos colocados, sem resistir 
e queixar-nos.

4ª DEZENA
Jesus, que rezava e trabalhava com São José.
Intenção: Ensina-nos a reconhecer as grandes ligações entre o 

céu e a terra, tal como as reconheceste na tua obra silenciosa e as 
comentaste com o teu Divino Filho adoptivo, bem dialogando, em 
silêncio, com o coração d’ Ele.

5ª DEZENA
Meditemos como S. José foi nomeado patrono da Igreja.
Intenção: Ensina-nos, São José, a escutar o nosso anjo da guar-

da e a distinguir entre o bem e o mal, inspiração falsa, bem como 
a aceitação e afirmação de cada cruz, grande ou pequena, que vem 
sempre de DEUS para a nossa salvação.

(Com aProvação eClesiástiCa)
tradução e adaPtação do Pe. armím maria,

Prior da ordem da santa Cruz - sameiro

Para o mês do Rosário: 
ROSÁRIO DE SÃO JOSÉ Alerta!

A sociedade não é um ente abstrato, mas o conjunto dos 
«filamentos» e dos encargos que fazem a circulação entre o 
individual e o coletivo. Sem anular nenhuma destas dimen-
sões: a pessoa nem deixa de ser única e irrepetível nem existe 
sem relação com os outros. A vida é receber e dar. A começar 
pela própria origem: foram os pais quem nos deu a existên-
cia. E precisamos dos outros para a educação, saúde, trabalho, 
desporto, lazer. Para tudo!

Daqui advêm especiais direitos e responsabilidades. Por 
exemplo, o cuidado dos frágeis. Que tem muitas expressões. 
Entre nós, uma delas –certamente muito bela!- foi a atribui-
ção do Rendimento Social de Inserção (RSI). Corresponde ao 
pensamento social da Igreja. Muito bem! Apoio-o determi-
nantemente.

Mas pensemos noutra realidade: o cuidado dos idosos, 
mormente dos residentes em lares e unidades de cuidados 
continuados. Começa a ser difícil encontrar pessoas que 
queiram trabalhar nestes setores, pois o ordenado quase não 
passa o salário mínimo nacional. E supõe trabalho por tur-
nos, noites, fins-de-semana, ausência da família quando esta 
estaria toda em casa, etc. E lidar com a dor, o sofrimento e os 
dejetos dos outros. O que nunca é agradável.

Ora, entre este trabalho duro e o ficar em casa a disfrutar 
o RSI vai uma diferença de pouco mais de 200 euros. Redu-
zida pelos custos dos transportes, roupas melhorzinhas, etc. 
E, da outra parte, ainda há especiais benefícios dos familiares 
nas Escolas e nos transportes e tempo para uns biscates não 
declarados às Finanças. Moral da história: como todos sabem 
fazer contas à vida, começa a ser bem mais atraente o RSI do 
que o trabalho nos lares.

Solução? Obviamente, seria aumentar o salário destes tra-
balhadores do social. Só que as instituições não o conseguem 
fazer: ou estão no vermelho ou muito perto disso. Se aguen-
tarem continuar abertas, já não é pouco. Porque o risco de 
insolvência é real. Com a lógica perda de empregos e conse-
quente entrega dos mais débeis às suas famílias.

Anuncia-se «bazucas» e «bazucas», dinheiro a rodos que 
nem se sabe bem que fazer dele. Que o Estado, que anda a 
dormir na forma, acorde enquanto é tempo. E que se preo-
cupe, efetivamente, com quem mais precisa. Neste caso, os 
velhinhos e doentes. E jamais se transforme, mesmo sem se 
dar conta, na outra face do Estado-Zé-do-Telhado: «tirar» aos 
pobres para enriquecer os ricos.

d. manuel linda
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A instâncias do Senhor Ar-
cebispo, D. António Bento Mar-
tins Júnior, aceitou paroquiar, 
em 1956, Lousado, no concelho 
de Vila Nova de Famalicão, car-
go que desempenhou até Se-
tembro de 1974, data em que 
foi convidado por D. Francisco 
Maria da Siulva, a assumir a 
Direcção do Seminário de Nos-
sa Senhora da Conceição, e em 
que se empenhou até Setembro 
de 1983. Enquanto pároco de 
Lousado, foi nomeado Cónego 
Honorário da Sé Bracarense e, 
em 27 de Novembro de 1981, 
Cónego titular da Catedral, de 
que, no dia 6 de Janeiro de 1996, 
foi eleito Arcediago.

Os meusleitores repararam 
com certeza nesta descrição de 
tão simples currículo, feita na 
terceira pessoa, como se de al-
guém estranho se falasse. Bem 
sabemos quanto custa a uma 
pessoa ter de falar de si mesma. 
Por isso, pouco acrescentarei 
àquilo que está dito e que é lin-
guagem do tempo e dos núme-
ros, sem qualquer apreciação, 
que seria inteiramente desca-
bida nesta minha redacção. En-
tretanto, manda a verdade que 
seja dito quanto me tenho em-
penhado em “servir” a Senhora 
do Sameiro no Seu Santuário e 
as almas nassuas necessidades. 
Para que o Sameiro seja exem-
plar na expressão do culto divi-
no, tenho procurado que as Ce-

lebrações tenham o esplendor 
que reclamam e que ainda es-
tão bem longe do que o Senhor 
tem direito. Há coisas em que as 
pessoas não reparam, por fal-
ta de sensibilidade; mas não se 
pode negar que a renovação das 
alfaias litúrgicas tem sido cons-
tante; que se procura dar mais 
vida e alegria às Celebrações 
Dominicais; que às Celebrações 
do Matrimónio se tem imposto 
mais organização, e o mais que 
se poderia citar. A fundação e 
prepraração artística do “Co-
ral Litúrgico Nossa Senhora do 
Sameiro”, foi mais uma tarefa 
que, voluntariamente, assumi, 
com todo o trabalho que com-
porta, mas que sinto altamente 

compensador, pelo serviço que 
presta na beleza e esplendor do 
culto divino.

Na redacção do “Ecos do 
Sameiro”, em que, desde Se-
tembro de 1984, fui chamado a 
colaborar, tendo gasto muito do 
meu tempo, para que o Samei-
ro e tudo o que lhe diz respeito 
seja louvado pelo mundo fora, 
como esperançosa mensagem 
de Nossa Senhora a todos os 
seus filhos.

Tenho beneficiado, há dois 
anos para cá, da proveitosa 
ajuda que me é prestada pelo 
Rev.º Padre José António Roque 
Pereira, da Comunidade dos 
“Apóstolos da Santa Maria”. 

O SAMEIRO, Solar da Imaculada
Este é o titulo do livro, de au-

toria do Cónego José Borges, na 
altura Reitor do Santuário do 
Sameiro, e que nos dá uma fide-
digna imagem da origem deste 
belo espaço, o porquê, quando 
e o que representa para todos os 
portugueses.

Como temos recebido imensos 
pedidos para “contarmos a histó-
ria do Sameiro”, vamos, a partir 
deste número do Ecos do Samei-
ro, socorrendo-nos do livro acima 
citado, para podermos responder 
aos anseios daqueles, e de outros 
provavelmente, interessados em 
conhecer esta bonita história.

Casa das Estampas no Sa-
meiro, por um valor simbólico. 
Podem, caso assim entendam, 
adquiri-lo e assim ficarem com 
“toda a história em casa”.

(Continuação do número anterior)

CAPELÃES E REITORES DO SAMEIRO

Esta colaboração tornou-se 
mais preciosa ainda, no tem-
po em que, por falta de saú-
de, estive impedido de servir o 
Sameiro. O mesmo se diga da 
presença sempre activa e alta-
mente serviçal, do Rev.º Pároco 
de Espinho, Padre Artur Vieira 
Marques, sempre disponível 
para qualquer serviço compatí-
vel com o seu trabalho pastoral 
na paróquia.

Espero continuar a dar ao Sa-
meiro o meu melhor contributo, 
enquanto a saúde mo permitir 
e osmeus Superiores acharem 
que é útil a minha colaboração.    

in “o sameiro, solar da imaCulada” 
de Cónego José borges

(Continua no Próximo número)
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POESIA DO SAMEIRO

À VIRGEM DO SAMEIRO

DONATIVOS CASA DAS ESTAMPAS/BASÍLICA
NOME OFERTAS

SETEMBRO
Ofertas Casa das Estampas 10.332,50 €
João Rodrigues Tavora e esposa (bodas de ouro) 60,00 €
José Pedro Brites e esposa (bodas de prata) 10,00 €
Emanuel Ferreira Rafael e esposa (bodas de prata) 50,00 €
Domingos Martins Fernandes e esposa (bodas de prata) 20,00 €
Paulo José Pereira Barbosa e Maria Gorete Martins Silva (bodas de prata) 30,00 €
Manuel Afonso Pereira e esposa (bodas de ouro) 50,00 €
Manuel Ferreira Alves e esposa (bodas de ouro) 80,00 €
Eugénio Pinto e Sandra Maria Pinto (bodas de ouro) 20,00 €
José Barros da Rocha 70,00 €

TOTAL 10.722,50 €

Nota: Donativos recebidos em setembro 2021

DONATIVOS - OBRAS DA CASA DAS ESTAMPAS
Valor Estimada da Obra 180.000,00€
Valor Anterior: 176.730,50€

OFERTAS VALOR EM FALTA
Franscisco Borges 20,00 € 176.710,50 €
Anónimo 20,00 € 176.690,50 €
Anónimo 5,00 € 176.685,50 €  
Arealina Vanconcelos 10,00 € 176.675,50 €

TOTAL 55,00 € 176.675,50 €  
Nota: Donativos recebidos setembro 2021

Da negra desventura
No triste cativeiro
Salvai-nos, Virgem Pura,
Senhora do Sameiro!

Não nos deixeis perdidos
Na vida, sem roteiro,
Ó Mãe dos desvalidos,
Senhora do Sameiro!

Sem vós não pode andar
O pobre caminheiro
Sem vós, sem o vosso olhar, 
Senhora do Sameiro!

Estrela guiadora, 
Da vida tomineiro,
Vós sois a Salvadora,
Senhora do Sameiro!

De todas as grandezas
Autêntico luzeiro
Vós sois, mar de belezas,
Senhora do Sameiro!
Mandai-nos um sorriso

Mandai-nos um sorriso
Que aqueça o mundo inteiro,
De lá, do Paraíso,
Senhora do Sameiro!

P. ribeiro braga

“o sameiro”, maio de 1927

No próximo dia 7 de Novembro, Domingo, será 
dia de memória e sufrágio por todos os Irmãos, Me-
sários, Reitores e capelães, benfeitores, funcionários 
e colaboradores da Confraria do Sameiro falecidos, 
com o seguinte programa:

	15.45 horas – Recitação do Terço do Rosário;

	16.15 horas – Ofício de Vésperas e Missa, 
presidida pelo Cónego José Paulo Abreu, 
presidente da Confraria do Sameiro.

SUFRÁGIO PELOS IRMÃOS  
E BENFEITORES 
DA CONFRARIA DO SAMEIRO
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FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

Padroeira do Santuário do Sameiro

2021
Novena

29 de Novembro a 6 de Dezembro
Segunda a Sexta-feira  

(na Basílica):
16.15h - Terço e Missa

Aos Sábados e Domingos  
(na Cripta):

16.00h  -  Terço
16.30h  - Missa

7 de Dezembro 
(Terça-feira) - na Cripta

16.00h - Terço
16.30h - Missa Vespertina  

da Solenidade da Imaculada 
Conceição.

Festa
8 de Dezembro (Quarta-Feira) 

na Cripta
07.30h  - Missa
09.30h  - Missa

11.00h - Missa Solene de Festa. 
 – Admissão dos novos Irmãos  

da Confraria do Sameiro. 

15.15h  - Hino AKATISTOS, 
16.30h  - Missa

CONFISSÕES  
(Capela da Reconciliação  - Cripta)

08.30h - 12.00h
14.30h - 16.30h


